OBEC LIKAVKA
Školský úrad, 034 95 Likavka 815

Zriaďovateľom
škôl a školských zariadení
v pôsobnosti
ŠÚ Likavka

Váš list zn.:

Naša zn.:
2015/001157

Vybavuje:
Kudlička,044/4300247

Dátum:
27.11.2015

Vec: Usmernenie pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení k zákonnej povinnosti
prijatia všeobecne záväzného nariadenia v oblasti školstva.
Školský úrad Likavka vydáva toto usmernenie v zmysle § 6 ods.3 a 5 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. „596/2003 Z. z.“)
vydáva toto usmernenie a zároveň upozorňuje zriaďovateľov škôl a školských zariadení
na:
1. Povinnosť prijať všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školy a školského zariadenia.
Povinnosť prijať všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) o určení výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školy a školského zariadenia na
ďalší kalendárny rok ukladá zákon č. 596/2003 Z. z. v § 12 v ktorom sa o. i. v ods. 12 pís.
c) hovorí že obec:
„c) určí všeobecne záväzným nariadením 30d) pre zriaďovateľov podľa písmena b)1
a základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia2 vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti:
1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl a školských zariadení,
2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké
školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného
predpisu, 30e),
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 30b), alebo
školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného
stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,“.

Odvolávka sa týka cirkevných a súkromných zriaďovateľov škôl a školských zariadení t.j. základných
umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení (napr. CVČ, ŠJ, CPPPaP,
ŠCPPP)
2
CVČ a školské jedálne
1
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Odporúčanie ŠÚ:
Predmetné VZN odporúčame prijať zároveň s novým rozpočtom obce na
kalendárny rok 2016 resp. ešte v mesiaci december 2015. VZN musí byť prijaté tak aby sa
nedostalo do rozporu s ďalšou so zákonnou povinnosťou obce v zmysle § 6 ods. 12 pís. f:
Obec ... „oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám,
jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa písmena c) prvého a tretieho
bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka,“ ...
Rovnako, v prípade prijímania VZN až v januári nového kalendárneho roka, nesmie dôjsť
ku kolízií so samotným VZN v ktorom obec určí: „deň v mesiaci do ktorého obec poskytne
finančné prostriedky“.
2. Povinnosť prijať všeobecne záväzné nariadenie obce o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Školský zákon v časovej verzií účinnej od 01.04.2015 do 31.08.2015 v § 20 hovoril:
„§ 20
Plnenie povinnej školskej dochádzky
Znenie legislatívy platné do 31.08.2015 (2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný
prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len
„zápis“). Zápis sa koná od 15. januára do 15. februára, ktorý predchádza začiatku
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.“
Zákon č. 188/2015 Z. z. zmenil pôvodné znenie uvedeného paragrafu s účinnosťou od
01.09.2015 nasledovne:
„§ 20
Plnenie povinnej školskej dochádzky
(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.“
Na základe horeuvedenej zmeny v školskej legislatíve vznikla obci zákonná
povinnosť zmeniť určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v zmysle § 20 ods. 3 pís. a) podľa ktorého miesto a čas zápisu určí obec
všeobecne záväzným nariadením.
3. Zmena termínu zápisu detí do materskej školy.
Legislatívna zmena termínu zápisu detí na plnenie plnenie povinnej školskej
dochádzky (bod 2 tohto usmernenia) má súvis aj s termínom zápisu detí do materskej školy.
Súčasná legislatíva (zatiaľ platná!) v § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole hovorí:
„(2) Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok.
Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po
dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste
spravidla od 15. februára do 15. marca. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní
aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne
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odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ
a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.“
V dôsledku nových legislatívnych zmien MŠvVVaŠ SR vo svojom odporúčaní
k zápisu detí do MŠ zo 06.10.2015, č. 2015-19229/46392:1-10A0 usmerňuje
zriaďovateľov a riaditeľov materských škôl a odporúča:
„Vzhľadom k zmene termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
odporúčame, aby materské školy v oznámení termínu podávania žiadostí o prijatie detí
do materskej školy pre nasledujúci školský rok uvádzali termín od 30 apríla do 31. mája.“
Upozornenie ŠÚ:
Podľa súčasnej legislatívy určenie a zverejnenie miesta a termínu na podávanie
žiadostí zákonných zástupcov o prijatí dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský
rok je povinnosťou riaditeľa školy po dohode so zriaďovateľom. Nie je teda legislatívou
taxatívne nariadené a o určení termínu a miesta na zápis dieťaťa do materskej školy
obec nemusí prijať všeobecne záväzné nariadenie.

S pozdravom

Mgr. Rastislav Kudlička,
Školský úrad Likavka
Prílohy:
 Odporúčanie MŠVVaŠ SR, sekcie regionálneho školstva, k zápisu detí do MŠ zo
dňa 06.10.2015 č. 2015-19229/46392:1-10A0
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Príloha
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